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JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. Jesus betiko bizia. 
 

1 Jesus Jainko gizona Zuri gure bizia 
hartu gure Jaun ona gu garean guztia. 
 
2 Gure bihotz barruan biztu zure argia 
gaitezen gu munduan argi Jainkoz betia. 
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Jaunartzerako abestia 
 
 
R/. Jauna dot Artzain, ez dot izango nik goserik; 

hark emongo deust zer-jan onik. 
 

1 Neu naz zerurik lurrera jatsi dan ogia 
 Aitak danori eskeinia. 
 
2 Nire gorputza egiz dozue janaria 
 ta nire odola edaria. 
 
3 Ogi hau jaten dauana beti da biziko, 
 hilterik ez dau ikusiko. 
 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
 
 
OTOITZA 
 
Jesukristo: diran guztien Jaun eta Erege 
autortzen zaitugu behin eta barriro, 
gure amesak eta zaletasunak ostera 
mundu honetara eginegiak dagozan artean. 
 
Ikutu gure bihotza zeure errukiaz, 
biztu gure barruan zerbitzurako adorea, 
bultzatu gaizuz Jainkoaren erregetzaldiaren 
eraikuntzara, 
baztertuaren eta gabetuaren ondoan egoten ja-
kin daigun. 
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Damu-otoitza 
† Gu handigurako ameskerietan usteltzen garan 
bitartean, Jesus deika daukagu bere erreinuko 
langile izateko. Autortu daiguzan gure ohike-
riak, handigureak, ziurtasunak bilatzea eta ha-
rrokeriak, apaltasunez: 
 
—Jesus Jauna, Jainko izanik gizon egin zinana, 

erruki, Jauna. 
—Jesus Jauna, baztertu, behartsu eta pekatarie-

kaz bat egin zinana, Kristo, erruki. 
—Jesus Jauna, Jainkoaren errukiaren eta maita-

sunaren barri emon zeuskuna, erruki, Jauna. 
 
 
Aintzarako 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
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—Mundu honetako agintarien eta nagusien alde: 
ahalegindu daitezan euren agintaritzea eta 
nagusitzea behartsuak aldezteko erabilten, 
eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Behartsuen, baztertuen eta ezereztuen alde: 

gorroto barik salatu daien agintaritzearen us-
telkeria, gizarte alkartuago bat lortu ahal 
izan daigun, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Nagusien ustelkeriaren aurrean ezer ezin dai-

tekela-ta, etsipenean jausita dagozanen alde: 
hartu daien adore, eta beste guztiokaz batera 
zuzentasunezko aldakuntzea bultzatu daien, 
eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Gure parrokiako eliztar guztion alde: gure eliz-

tartasuna ekintzailea izan daiten, arduraz 
begitu deiegun aldiei, eta gure Elizea, ba-
rruan itota dauan Eliza barik etengabeko ur-
teeran dagoana bultzatu daigun, eskatu deio-
gun Jaunari. 

 
 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
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HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

Galzorian dagoan herriak amesten dauan Salbatzailearen 
irudia Eliz tradizinoak, liturgia, Jesukristori ezarten deutso: 
honexengan beteten da antxinatik iragarritako guztia. 
 
 
Daniel Profetearen liburutik   (Dn 7, 13-14) 
 
Neure gau-ikuskarian, gizaseme antzeko bat ikusi neban ze-
ruetako hodeietan etorten. Gizon zaharragana hurreratu za-
nean, beroni aurkeztu eutsoen. Agintea, aintza eta erregetza 
emon eutsoezan: herri, nazino eta hizkuntza guztietako jen-
teak zerbitzen eban. 

Haren agintea betikoa, 
ez da inoiz ere amaituko; 
haren erregetza 
ez da inoiz hondatuko. 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaiari 
 
Agerpen edo Apokalipsi liburuko txatal honek Jesukristok 
gugaitik egin dauana autortuz itxaropenez beteten gaitu eta 
barritasunari begira jarten. Entzun daigun harrera onean. 
 
 
Apokalipsi liburutik   (Ap 1, 5-8) 
 
Grazia eta bakea zuei Jesu Kristoren izenean, testigu leial, 
hildakoen artetik lehenengo biztu eta munduko erregeen bu-
ruzagiaren izenean. Maite gaituanari eta bere odolaz geure 
pekatuetatik askatu ginduzanari, Jainko bere Aitarentzat 
errege-herri eta abade egin gaituanari, aintza eta agintea 
gizaldien gizaldietan. Amen. 

Hara, hodei artean dator! 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
 
—Amen. 
 
Urtean zeharreko domeka hau Jainkoaren errei-
nua gure artean gauzatzen dauan Jesukristoren 
omenezkoa dogu, eta hausnarketa sakonetara 
eroango gaitu, arretaz ospatzen badogu. 
Ondo etorri, ba, senideok, eta izan daigun argi 
Kristoren erregetzea ez dala mundu honetakoa; 
ez dala ez erratu eta ez nahastatu behar guk 
ezagutzen doguzan erregeen bizikera eta joka-
bideaz, eta bai ahalegindu behar izango geukela 
Elizeari itsatsi jakon areen zikinkeriak garbi-
tzen: harropuzkeria, aberaskeriaz janztea eta 
apaintzea, izengoitik eta abar luze bat. Liturgia 
honek Kristoren Erregetzan murgildu gaizala, 
ba, eta beste erregetzak salatzera eroan. 
 
 
Sarrera-abestia 
 

Kristo gure errege agurtu dagigun 
zeru-lurren jabe autortu dagigun. 

 
—Fede bizi baten danok ernai 
zureak gara gu: o Jesus, bai 
Zureak gara gu: o Jesus, bai 
ez beste jaberik, ez dogu nahi. 
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Erakarri gaizuz Ebanjeliora 
hantxe aurkitu zaiguzan, irakasten eta jardunean, 
eta zure inguruan eta ebanjelioaren argipean 
Eliza pobre eta pobreena eraiki daigula. 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
 
—Amen. 
 
 

† Goazen Jaunaren bakean. 
 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 
 
 
Aukeratu AMAIERA ABESTIA… 
 
Jesukristo zu zara zu danon Jaun, 
gaur zu nausi agertuz, nork iraun? 
 
Fededunak ez etsi, ez ilundu 
barriz Jaunak etorri behar dau: 
danok, zutik, eskutik hartu alkar, 
Kristo beti guk argi, guk indar (bir). 
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Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmo-
gileak lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen 
poza hartzen. 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
Erantzun salmoa 

Sal 92,1ab.1cd-2.5 

 
 

R/. Errege da Jauna, jantzi da handikiro. 
 
Errege da Jauna, jantzi da handikiro; 
jantzi da Jauna, indarra dau gerriko. R/. 
 
Lurbira Berak jarri dau sendo, 
eta ez da kolokatuko. 
Sendo dago betidanik zure aurkia, 
Zu betidanik zara. R/. 
 
Zure autormenak oso sinesgarri dira: 
zure etxeari santutasuna dagokio, Jauna, 
gizaldien gizaldietan. R/. 
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SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
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Guztiek ikusiko dabe, 
baita Bera zulatu ebenek ere, 
eta lurreko arraza guztiek 
hileta-negarra egingo dabe haregaitik. 
Bai. Amen. 

Hau dino Jainko Jaunak: Neu naz Alfa eta Omega, badana, 
bazana eta etortekoa dana, ahalguztiduna. 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
 
 Adi dago Jesus eta detaile guztiak hartzen 
dauz, txikiak goraltzeko, nagusiak salatzeko. 
Egin deiogun harrerea Aleluia abestuz, zutunik. 

 
ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA! 

 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik   
(Jn 18, 33b-37) 
 
Aldi haretan, Pilatok esan eutsan Jesusi: «Zu al 
zara juduen erregea?» Jesusek erantzun: «Zeure 
buruz itauntzen al deustazu hori ala besteek 
esan deutsue hori Nitaz?» Pilatok esan eutsan: 
«Judua ete naz, bada, ni? Zure herritarrek eta 
abadeburuek ekarri zaitue nigana. Zer egin 
dozu?» Jesusek erantzun: «Nire erregetza ez da 
mundu honetakoa. Nire erregetza mundu hone-
takoa balitz, nire jenteak burrukan egingo leu-
kee, Ni juduen eskuetan ez jausteko. Nire erre-
getza, ostera, ez da hemengoa». Orduan, Pila-

—   7   — 

tok esan eutsan: «Beraz, errege zara Zu?» Jesu-
sek erantzun eutsan: «Bai, errege naz, zeuk di-
nozun lez. Horretarakoxe jaio eta etorri naz 
mundura: egiaren testigantza egiteko. Egiarena 
danak entzuten dau nire ahotsa».  

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-
hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 
 
 
ESKARIAK 
 
† Handigureak besteak menpean hartzera garoa-
zala, Jesusen erregetzeak, ostera,  besteei zer-
bitzu egitera eta hareen morroi jartera, gogotan 
hartuz jo daigun, erreguka, Jainkoagana: 
 
—Elizearen alde: Aita santu Frantziskok iragarri 

dauan Eliza pobre eta pobreen ondoan eta 
honeen babesle dana lortzeko, bere handike-
ria eta aberaskeria guztietatik garbitu daiten, 
eskatu deiogun Jaunari. 


